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PL Wa¿ne informacje

Instrukcja korzystania z VOIP 321
VOIP 321 jest telefonem USB wspó³pracuj¹cym ze Skype i telefoni¹ publiczn¹ PSTN. Umo¿liwia on 
komunikacjê g³osow¹ przez Internet i normaln¹ liniê telefoniczn¹.

Dla Twojego bezpieczeñstwa
Informacje o bezpieczeñstwie
Telefon nie zosta³ zaprojektowany tak, aby mo¿na by³o wykonywaæ po³¹czenia ratunkowe w przypadku 
braku pr¹du. Aby móc wykonywaæ po³¹czenia ratunkowe nale¿y dysponowaæ alternatywnym aparatem.

Zasilanie
Produkt wymaga Ÿród³a pr¹du o napiêciu 220–240 V, jednofazowego, zmiennego, poza instalacjami 
informatycznymi zdefiniowanymi w normie EN 60950.

Bateria
S³uchawka wymaga Ÿród³a pr¹du sk³adaj¹cego siê z dwóch ³adowalnych baterii NiMH, rozmiar AAA, 
napiêcie 1.2V, moc 650mAh. W PRZYPADKU U¯YWANIA NIEW£AŒCIWEGO RODZAJU BATERII, 
WYŒWIETLONY ZOSTANIE KOMUNIKAT Z OSTRZE¯ENIEM.

Œrodki bezpieczeñstwa
> Nie wolno pozwoliæ na to, aby s³uchawka zetknê³a siê z p³ynami lub wilgoci¹.

> Nie wolno otwieraæ s³uchawki ani stacji bazowej. Stwarza to ryzyko pora¿enia pr¹dem o wysokim 
napiêciu.

> Nie mo¿na pozwoliæ na to, aby styki baterii lub ³adowarki zetknê³y siê z zewnêtrznymi substancjami 
przewodz¹cymi.

> Istnieje niewielkie ryzyko uszkodzenia telefonu w trakcie burzy. Zaleca siê wówczas od³¹czenie telefonu 
od gniazda USB oraz wyjêcie przewodu telefonicznego z gniazdka.

> Nie nale¿y korzystaæ ze s³uchawki w obszarach zagro¿onych wybuchem, takich jak miejsca z 
wyciekiem gazu.

> Nale¿y dopilnowaæ, aby ma³e dzieci nie bawi³y siê telefonem.

> Poniewa¿ telefon pracuje z wykorzystaniem sygna³ów radiowych przesy³anych miêdzy stacj¹ bazow¹ i 
s³uchawk¹, u¿ytkownicy aparatów s³uchowych mog¹ s³yszeæ zak³ócenia w postaci szumów.

> Zaleca siê, aby telefon nie by³ stosowany w pobli¿u wyposa¿enia intensywnej opieki medycznej lub 
przez osoby z rozrusznikami serca.

> Telefon mo¿e zak³ócaæ pracê elektrycznego wyposa¿enia, które znajduje siê zbyt blisko: sekretarek, 
telewizora lub radia. Zaleca siê umieszczenie stacji bazowej przynajmniej jeden metr od takich 
urz¹dzeñ.

OSTRZE¯ENIE:  Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w normie IEC 60950, sieæ elektryczna jest 
sklasyfikowana jako niebezpieczna. Jedyn¹ metod¹ od³¹czenia urz¹dzenia od zasilania jest 
wyci¹gniêcie wtyczki z gniazdka. Upewnij siê, ¿e gniazdko znajduje siê blisko aparatu i zawsze jest 
³atwo dostêpne.

OSTRZE¯ENIE:  JEŒLI W£O¯ONA ZOSTA£A NIEW£AŒCIWA BATERIA, ISTNIEJE RYZYKO 
WYBUCHU. Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ baterii, które nie mog¹ byæ ponownie ³adowane. Stosuj 
wy³¹cznie baterie takiego rodzaju, jakie zosta³y dostarczone z telefonem. Baterie NiMH musz¹ byæ 
utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotycz¹cymi pozbywania siê odpadów.
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Wymagania dotycz¹ce instalacji
Aby korzystaæ z telefonu, komputer musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

• Komputer PC z systemem operacyjnym Windows 2000 lub XP

• Procesor 400 MHz

• 128 MB RAM

• Wolne gniazdo USB w komputerze PC

• Po³¹czenie internetowe (zalecane ³¹cze szerokopasmowe)

Potrzebujesz pomocy
Aby zobaczyæ sposoby rozwi¹zywania problemów i czêsto zadawane pytania:

Pomoc on-line: www.p4c.philips.com

Rozwi¹zywanie problemów: patrz strona 42

Aktualizacja DFU: www.p4c.philips.com
5
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Co jeszcze jest potrzebne:

Komputer biurkowy lub 

przenoœny z wolnym 

portem USB
Linia telefoniczna

• Po³¹czenie internetowe 
(zalecane po³¹czenie 
szerokopasmowe)

• Pe³n¹ kompatybilnoœæ 
zapewnia tylko Skype w 
wersji, której numer 
zosta³ wydrukowany na 
p³ycie CD-ROM. Nowa 
funkcja mo¿e nie 
wspó³pracowaæ z 
VOIP 321 przy 
aktualizacji Skype.

Co znajduje siê w pude³ku

Quick start guide

1

2

3

Connect

Install

Enjoy

Welcome

S³uchawka VOIP 321 Stacja bazowa 

VOIP 321

Skrócona instrukcja obs³ugi 1 zasilacz do stacji bazowej 

i 1 zasilacz do ³adowarki

Kabel telefoniczny i zasilacz (jeœli jest potrzebny), 
aby w³o¿yæ kabel telefoniczny RJ11/RJ11 (patrz 

ni¿ej) do gniazda telefonicznego

Dwie baterie AAA

Zamkniêcie baterii £adowarka

Instalacyjna p³yta CD-ROM
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Informacje o s³uchawce
1 S³uchawka
2 Wyœwietlacz, ikony, patrz strona 9
3 Przycisk menu i przycisk programowy OK

Otwieranie menu.
Wybieranie menu.
Potwierdzanie operacji.

4 Wybieranie ponowne, wyciszenie i przycisk
programowy Wstecz
Prze³¹czanie informacji o po³¹czeniu.
Otwieranie listy numerów.
Ponowne wybieranie ostatniego numeru.
W³¹czanie/wy³¹czanie wyciszenia rozmowy.
Usuwanie liter i cyfr.

5 Identyfikacja numeru i przewijanie w górê
Otwieranie listy po³¹czeñ.
Przewijanie w górê.
Zwiêkszanie poziomu g³oœnoœci dzwonka i g³oœnika.

6 Ksi¹¿ka telefoniczna i przewijanie w dó³
Otwieranie ksi¹¿ki telefonicznej. 
Przewijanie w dó³.
Zmniejszanie poziomu g³oœnoœci dzwonka i g³oœnika.

7 Przycisk wy³¹czania i wyjœcia
Koñczenie rozmowy.
Wychodzenie z menu.
W³¹czanie i wy³¹czanie s³uchawki.

8 Przycisk rozmowy i ponownego wybierania numeru
Odbieranie i wykonywanie po³¹czeñ.
Wysy³anie sygna³u flash.
Odbieranie lub wykonywanie drugiego po³¹czenia 
przychodz¹cego przez Skype.

9 Przyciski 0 i +
Wpisywanie zera w trakcie wybierania numeru.
Naciœnij i przytrzymaj, aby wpisaæ + w trakcie wykonywania 
po³¹czeñ SkypeOut.

10 Przycisk symbolu funta, wy³¹czenia dzwonka i pauzy
Wprowadzanie pauzy.
W³¹czanie i wy³¹czanie dzwonka.

11 Przycisk z gwiazdk¹ i blokady klawiatury
Blokada klawiatury.

12 Przycisk interkomu i konferencji
Wykonywanie po³¹czeñ interkom.
Przygotowywanie trójstronnej konferencji.

13 Mikrofon
14 Przycisk do funkcji g³oœnomówi¹cej *

W³¹czanie i wy³¹czanie g³oœnika.
15 Przycisk Skype

Wykonywanie po³¹czeñ SkypeOut.
Uruchamianie listy kontaktów Skype.

* Uwaga! Aktywacja zestawu g³oœnomówi¹cego mo¿e 
gwa³townie zwiêkszyæ poziom g³oœnoœci. Upewnij siê, ¿e 
s³uchawka nie znajduje siê zbyt blisko ucha.
7
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G³ówne funkcje
• Wyœwietlanie listy kontaktów na s³uchawce.

• Wyœwietlanie statusu po³¹czenia i statusu Skype.

• Wyœwietlanie statusu Skype dla ka¿dej osoby z listy kontaktów.

• Zmiana statusu on-line z s³uchawki.

Telefon dwusystemowy

• Umo¿liwia odbieranie po³¹czeñ ze Skype oraz zwyczajnych po³¹czeñ telefonicznych.

• £atwe rozpoznanie rodzaju po³¹czenia dziêki wybieranej przez u¿ytkownika melodii dla ka¿dego 
systemu.

• Sygna³ po³¹czenia oczekuj¹cego na drugiej linii.

2

1

Informacje o stacji bazowej
1 Dioda LED na stacji bazowej

2 Przycisk przywo³ywania
Przywo³ywanie s³uchawki
Rejestracja s³uchawki

- Œwieci siê, gdy stacja jest pod³¹czona do zasilania.
- Normalne miganie przy oczekuj¹cym po³¹czeniu telefonicznym 
lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

- Wolne miganie w trakcie przywo³ywania s³uchawki.
- Szybkie miganie w trybie rejestracji.

- Ci¹g³e œwiat³o, gdy przewód USB jest pod³¹czony, a stacja 
bazowa jest zasilana.

- Miganie w trakcie przesy³ania danych po z³¹czu USB.
8
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Podczas pierwszego u¿ycia mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ odczekania na na³adowanie siê 
baterii zanim ikony pojawi¹ siê na wyœwietlaczu.

Na wyœwietlaczu przedstawiane s¹ informacje dotycz¹ce dzia³ania telefonu. U góry 
wyœwietlacza mog¹ zostaæ wyœwietlone nastêpuj¹ce ikony.

Po³¹czenie s³uchawki ze stacj¹ bazow¹.

Wykonywanie po³¹czenia.

Bateria na³adowana; 2/3 baterii, 1/3 baterii; bateria roz³adowana, nale¿y na³adowaæ.

Tryb g³oœnomówi¹cy.

Alarm w³¹czony.

Dzwonek wy³¹czony.

Nowy wpis identyfikacji numeru lub przegl¹dane s¹ wpisy identyfikacji numeru (caller ID).

WskaŸnik wiadomoœci oczekuj¹cych.

Wykonywanie po³¹czenia Skype.

Cyfry/znaki po prawej stronie.

Wiêcej opcji menu dostêpnych powy¿ej.

Wiêcej opcji menu dostêpnych poni¿ej.

OK/Potwierdzenie wyboru.

Naciœnij, aby powróciæ do poprzedniego ekranu.
Naciœnij, aby usun¹æ tekst lub cyfry.

Ikony na wyœwietlaczu s³uchawki
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Instalacja oprogramowania
Przed rozpoczêciem korzystania z telefonu nale¿y zainstalowaæ sterownik 
VOIP 321 znajduj¹cy siê na za³¹czonym dysku CD.
Aby zainstalowaæ sterownik VOIP 321:

1. W³ó¿ dysk instalacyjny do napêdu CD ROM (lub DVD ROM) w 
komputerze.

2. Program instalacyjny rozpocznie siê automatycznie.

3. Wykonuj instrukcje pojawiaj¹ce siê na ekranie.

4. Kliknij Zrezygnuj.

5. Usuñ dysk instalacyjny z napêdu CD ROM (lub DVD ROM) w 
komputerze.

> Je¿eli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny 
Windows 2000, nale¿y ponownie uruchomiæ komputer, aby 
zakoñczyæ proces instalacji. 

> Sterownik VOIP 321 uruchomi siê automatycznie, je¿eli taka opcja 
zosta³a zaznaczona podczas instalacji. 

Pierwsze kroki
Wykonywanie po³¹czeñ Skype
1. W³¹cz stacjê bazow¹ i pod³¹cz stacjê bazow¹ USB do wolnego 

portu USB w komputerze, je¿eli jeszcze tego nie zrobi³eœ.

2. Je¿eli sterownik VOIP 321 nie zosta³ uruchomiony, nale¿y 
uruchomiæ go klikaj¹c podwójnie na znajduj¹c¹ siê na pulpicie 
ikonê.

3. Przy pierwszym uruchomieniu programu VOIP 321, poka¿e siê 
wiadomoœæ INNY PROGRAM PRÓBUJE SKORZYSTAÆ ZE 
SKYPE. Po prostu wybierz POZWÓL TEMU PROGRAMOWI NA 
KORZYSTANIE ZE SKYPE i naciœnij OK.

4. Je¿eli sterownik VOIP 321 nie uruchomi³ programu Skype, uruchom 
go; zaloguj siê do swojego konta.

5. W programie Skype, kliknij Narzêdzia. Wybierz Opcje. Wybierz 
Urz¹dzenia dŸwiêkowe znajduj¹ce siê po lewej stronie.

6. Je¿eli u¿ywasz systemu operacyjnego Windows XP, w menu 
rozwijanym Audio IN, Audio OUT i Dzwonek wybierz Philips 
VOIP 321. Naciœnij przycisk ZAPISZ.
W systemie Windows 2000 w menu rozwijanym Audio IN, Audio 
OUT i Dzwonek, wybierz USB Audio Device. Naciœnij przycisk 
ZAPISZ.

7. Telefon jest gotowy do u¿ycia. Ikona statusu na wyœwietlaczu 
s³uchawki wskazuje Twój bie¿¹cy status.

WSKAZÓWKA: Je¿eli instalacja nie rozpocznie siê automatycznie:
- Kliknij menu START systemu Windows, a nastêpnie Uruchom.
- Wpisz explorer i przejdŸ do napêdu CD ROM (lub DVD ROM).
- Dwukrotnie kliknij Setupwizard.exe.
10
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Informacje na temat sterownika VOIP 321:
Po zainstalowaniu sterownika VOIP 321 i uruchomieniu komputera, po 
za³adowaniu programu VOIP 321 pojawia siê ikona paska zadañ.
Po dwukrotnym klikniêciu na ikonê paska zadañ otworzy siê strona 
Informacje o programie VOIP 321, która bêdzie przedstawia³a Twój 
bie¿¹cy status. W przypadku wyst¹pienia problemów z po³¹czeniem, 
problem ten zostanie wyœwietlony; w przeciwnym razie wyœwietlony 
zostanie napis PO£¥CZONO.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonê paska zadañ, aby zatrzymaæ 
dzia³anie sterownika VOIP 321 lub wyœwietliæ status sterownika 
VOIP 321.

Regulacja g³oœnoœci g³oœnika s³uchawki na 
komputerze 
Ustawienia g³oœnoœæ s³uchawki na komputerze maj¹ wp³yw na jakoœæ 
dŸwiêku w telefonie.
Wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci, aby dostosowaæ g³oœnoœæ s³uchawki.
W komputerze kliknij menu Start i wybierz Ustawienia. Wybierz Panel 
sterowania.

Windows 2000,
• Kliknij DŸwiêk i multimedia.

• We W³aœciwoœciach dŸwiêku i multimediów, wybierz kartê 
Audio. 

• Aby wyregulowaæ g³oœnoœæ s³uchawki, w menu Odtwarzanie 

dŸwiêku z menu rozwijanego Urz¹dzenie preferowane wybierz 

USB audio Device; aby ustawiæ g³oœnoœæ mikrofonu, w menu 

Nagrywanie dŸwiêku z menu rozwijanego Urz¹dzenie 
preferowane wybierz USB audio Device.

• Kliknij przycisk G³oœnoœæ.

• Dostosuj g³oœnoœæ za pomoc¹ suwaka. Po zakoñczeniu zamknij 

okno.

• Po zakoñczeniu kliknij ANULUJ, aby zachowaæ ustawienia dŸwiêku 
sterownika.

Windows XP,
• Kliknij DŸwiêki i urz¹dzenia audio.

• Wybierz opcjê Audio.

• Aby wyregulowaæ g³oœnoœæ s³uchawki, w menu Odtwarzanie 
dŸwiêku z menu rozwijanego Urz¹dzenie preferowane wybierz 

Philips VOIP321; aby ustawiæ g³oœnoœæ mikrofonu, w menu 

Nagrywanie dŸwiêku z menu rozwijanego Urz¹dzenie 

preferowane wybierz USB audio Device.

• Kliknij przycisk G³oœnoœæ.
• Dostosuj g³oœnoœæ za pomoc¹ suwaka. Po zakoñczeniu zamknij 

okno.

• Po zakoñczeniu kliknij ANULUJ, aby zachowaæ ustawienia dŸwiêku 

sterownika.

Uwaga:  Przed wyjœciem z zak³adki W³aœciwoœci dŸwiêku i audio 
sprawdŸ czy zaznaczona zosta³a opcja U¿ywaj tylko 
preferowanych urz¹dzeñ (Windows 2000) lub U¿yj tylko 
domyœlnych urz¹dzeñ (Windows XP). Zaznaczenie tej opcji 
pozwala na rozdzielenie œcie¿ek dŸwiêkowych w komputerze. 
DŸwiêk z programu Skype bêdzie s³yszalny w s³uchawce, a dŸwiêk 
pochodz¹cy z innych aplikacji komputera bêdzie obs³ugiwany 
przez preferowane urz¹dzenie dŸwiêkowe.
11
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1. Pod³¹cz wtyczkê wyjœciow¹ zasilacza stacji bazowej do gniazda 

zasilacza znajduj¹cego siê na tylnej œcianie stacji bazowej, a 

zasilacz stacji bazowej do gniazda zasilania g³ównego w œcianie. 
Je¿eli przewód jest w³aœciwie pod³¹czony do bazy, us³yszysz 

klikniêcie.

2. Pod³¹cz wtyczkê USB bezpoœrednio do portu USB w komputerze.

3. Pod³¹cz kabel telefoniczny do gniazda telefonicznego znajduj¹cego 

siê na tylnej œcianie jednostki bazowej oraz do wtyczki (opcjonalne, 

w zale¿noœci od kraju), a nastêpnie do gniazda telefonicznego w 

œcianie.

4. W przypadku opakowañ zbiorczych, do ka¿dej dodatkowej 

s³uchawki do³¹czona jest ³adowarka i zasilacz. Pod³¹cz zasilacz do 

gniazda g³ównego zasilania w œcianie.

5. Umieœæ 2 baterie NiMH AAA (w zestawie) w przegródce na baterie 

w s³uchawce, sprawdzaj¹c przy tym ich polaryzacje.

6. Pewnie wsuñ zamkniêcie baterii na miejsce.

7. S³uchawkê nale¿y umieœciæ na ³adowarce i pozostawiæ baterie do 

³adowania bez przerwy przez 24 godziny. Podczas pierwszego 

³adowania s³uchawka mo¿e siê nagrzaæ. Jest to normalne zjawisko.

8. S³uchawka mo¿e nie w³¹czyæ siê przez oko³o 15 minut, je¿eli 
poziom baterii jest zbyt niski.

9. Aby ustawiæ jêzyk s³uchawki, naciœnij dowolny klawisz, kiedy 

wyœwietli siê napis WITAJ. Wybierz kraj i naciœnij OK.

Uwaga:  Przed pod³¹czeniem telefonu do portu USB, nale¿y 
zainstalowaæ sterowniki oraz oprogramowanie (patrz strona 10).

Uwaga:  W opakowaniu oprócz kabla telefonicznego mo¿e 
znajdowaæ siê zasilacz. W takim wypadku, przed pod³¹czeniem 
kabla do gniazda telefonicznego, nale¿y pod³¹czyæ go najpierw do 
zasilacza.

Uwaga:  Przed pierwszym u¿yciem umieœæ s³uchawkê na 
³adowarce i pozostaw do ³adowania przez co najmniej 24 godziny.

Pod³¹czenie
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Telefon posiada szeroki wybór opcji i funkcji, które zosta³y pogrupowane w menu.

Aby uzyskaæ dostêp do g³ównego menu naciœnij przycisk , a nastêpnie naciœnij strza³kê W GÓRÊ lub 

strza³kê W DÓ£ , aby przegl¹daæ menu.

Naciœnij przycisk , aby wyjœæ z menu.

Menu

SKYPE KSIAZKA TEL
Osobiste Wspolne

Kontakty
Status
Poczta glos.
Informacje

Przegladaj
Dodaj
Edycja
Szybkie wyb.
Do Wspolnych
Usun
Usun Wszyst
Status

Przegladaj
Dodaj
Edycja
Do Osobiste
Usun
Usun Wszyst
Status

ZEGAR/ALARM UST. OSOBIST UST. ZAAWANS

Ustaw zegar
Ustaw alarm
Dzwiek alarm

Dzwonek
Nazwa sluch
Kontrast
Autoodpow.
Podswietl
Jezyk

Czas wywol
Tryb wybier
Pauza
PABX
Dziecko
Zarejestruj
Wybor bazy
Usun sluch.
Zmiana PIN
Resetuj

Lista Pol.

Nieodebrane Odebrane Wybierane

Do Osobiste
Do Wspolnych
Usun
Usun wsz.

Do Osobiste
Do Wspolnych
Usun
Usun wsz.

Do Osobiste
Do Wspolnych
Usun
Usun wsz.

G³ówne menu
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Informacje ogólne
Przed wykonaniem jakiegokolwiek po³¹czenia nale¿y zapoznaæ siê z nastêpuj¹cymi informacjami.

Po³¹czenia alarmowe

Skype nie obs³uguje po³¹czeñ alarmowych; wszystkie po³¹czenia alarmowe zostan¹ przekierowane na 
³¹cza telefoniczne.

Ostrze¿enie o niskim poziomie baterii

W przypadku niskiego poziomu baterii podczas rozmowy us³yszysz dŸwiêk ostrzegawczy. Aby unikn¹æ 
wy³¹czenia telefonu przy niskim poziomie baterii, nale¿y jak najszybciej umieœciæ telefon na ³adowarce. 
Umieszczenie telefonu na ³adowarce w celu na³adowania baterii zakoñczy bie¿¹ce po³¹czenie.

Licznik czasu po³¹czenia

Licznik czasu po³¹czenia wskazuje d³ugoœæ trwania bie¿¹cego po³¹czenia na wyœwietlaczu. W trakcie 
trwania pierwszej godziny rozmowy czas wskazywany jest w minutach i sekundach (MM-SS). Po up³ywie 
godziny czas wskazywany jest w godzinach i minutach (HH-MM).

Wykonywanie po³¹czenie Skype
1. Naciœnij , aby wyœwietliæ listê kontaktów Skype.

2. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ u¿ytkownika Skype, z którym chcesz siê po³¹czyæ.

3. Naciœnij  lub , aby po³¹czyæ siê z wybranym kontaktem. Wyœwietlona zostanie nazwa 
kontaktu i nast¹pi po³¹czenie.

Uwaga:  Lista kontaktów przedstawia listê kontaktów u¿ytkowników Skype, którzy s¹ obecnie 
zalogowani do Skype na komputerze. Ikona po lewej stronie ka¿dego wpisu wskazuje status on-line 
tego wpisu. Patrz strona 38, aby uzyskaæ informacje na temat wyœwietlanych ikon statusu 
u¿ytkownika.

WSKAZÓWKA:  Wyszukiwanie alfabetyczne – Korzystaj¹c z klawiatury, wpisz pierwsz¹ literê 
szukanej nazwy.

Na przyk³ad je¿eli chcesz odnaleŸæ nazwê „Piotr”, naciœnij raz , aby wyœwietliæ nazwê 
pierwszego kontaktu rozpoczynaj¹cego siê na literê P.

Je¿eli chcesz znaleŸæ nazwê „Staszek”, naciœnij cztery razy , aby wyœwietliæ nazwê pierwszego 
kontaktu rozpoczynaj¹cego siê na literê S.

Uwaga:  Za pomoc¹ s³uchawki mo¿na zmieniæ w³asny status on-line. Aby dowiedzieæ siê, jak zmieniæ 
w³asny status on-line przejdŸ do sekcji Skype w menu, patrz strona 38.

Uwaga: Zostan¹ wyœwietlone pe³ne nazwy kontaktów na liœcie kontaktów. Aby wyœwietliæ ID kontaktu 

Skype, po wybraniu kontaktu naciœnij  Je¿eli wybrany zostanie wpis SkypeOut, wyœwietlony 
zostanie numer wpisu.

Wykonywania po³¹czeñ Skype w trakcie u¿ywania linii telefonicznej.
Je¿eli posiadasz dwie s³uchawki, mo¿esz wykonaæ po³¹czenie Skype, podczas gdy druga s³uchawka 
wykorzystywana jest do po³¹czenia telefonicznego.
Aby wykonaæ po³¹czenie Skype w trakcie u¿ywania linii telefonicznej, nale¿y wykonaæ instrukcje 
przedstawione w “Wykonywanie po³¹czenie Skype”, strona 14. Je¿eli linia Skype jest u¿ywana 
podczas uruchamiania listy kontaktów wyœwietlony zostanie komunikat NIEDOST. lub pojawi siê 
sygna³ zajêtoœci.
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Wykonywanie po³¹czeñ SkypeOut

1. Naciœnij , aby wyœwietliæ listê kontaktów Skype.

2. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ numer SkypeOut, z którym chcesz siê po³¹czyæ.

3. Naciœnij  lub , aby po³¹czyæ siê z wybranym kontaktem. Wyœwietlony zostanie numer 
kontaktu i nast¹pi po³¹czenie.

LUB

Wpisz numer SkypeOut i naciœnij , aby wykonaæ po³¹czenie SkypeOut.

Wykonaj po³¹czenie Skype

Odbieranie po³¹czeñ

W przypadku po³¹czenia przychodz¹cego na linii Skype zabrzmi melodia Skype i zacznie migaæ  oraz 
wyœwietlone zostanie Skype ID.

Naciœnij klawisz , aby odebraæ po³¹czenie.

Uwaga:  Aby móc wykonywaæ po³¹czenia SkypeOut, nale¿y wykupiæ kredyty SkypeOut. Aby uzyskaæ 
wiêcej informacji, odwiedŸ stronê 
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html
Podczas wykonywania po³¹czeñ SkypeOut, nale¿y wybraæ prefiks kraju numeru telefonicznego, z 
którym chcesz wykonaæ po³¹czenie np. 00, 011 lub +.
Na przyk³ad wykonuj¹c po³¹czenie do Stanów Zjednoczonych: 00-1-905-5251258 lub 
011-1-905-3456622
podczas wykonywania po³¹czeñ miêdzynarodowych: 00-852-25447555 lub +852-90446577

Aby wpisaæ + : W trybie bezczynnoœci naciœnij i przytrzymaj .

Uwaga:  Naciœnij , aby usun¹æ niepoprawn¹ cyfrê. Przyciœnij i przytrzymaj  lub przyciœnij 

, aby powróciæ do trybu bezczynnoœci.

Uwaga:  Istnieje mo¿liwoœæ odebrania drugiego po³¹czenia przychodz¹cego na innej linii 
(np. otrzymanie po³¹czenia telefonicznego w trakcie po³¹czenia Skype). S³yszalny bêdzie ton 
oczekiwania oraz wyœwietlone zostanie ID osoby dzwoni¹cej. Aby odebraæ po³¹czenie na innej linii, 

nale¿y zakoñczyæ bie¿¹ce po³¹czenie i ponownie nacisn¹æ .
15
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Zakoñczenie po³¹czenia Skype

Naciœniêcie   lub umieszczenie telefonu na ³adowarce zakoñczy po³¹czenie i przywróci telefon do 
stanu bezczynnoœci.

Odrzucenie po³¹czenia Skype

Aby odrzuciæ przychodz¹ce po³¹czenie Skype, nale¿y nacisn¹æ , kiedy po³¹czenie odbierane jest na 
s³uchawce.

Informacje na temat po³¹czeñ przychodz¹cych przechowywane s¹ na liœcie po³¹czeñ NIEODEBRANYCH.

3-osobowa konferencja Skype

Istnieje mo¿liwoœæ przeprowadzenia 3-osobowej konferencji z wykorzystaniem programu Skype.

1. W tym celu po³¹cz siê z pierwszym u¿ytkownikiem.

2. Po odebraniu po³¹czenia przez pierwszego u¿ytkownika, zawieœ po³¹czenie naciskaj¹c   i po³¹cz 
siê za pomoc¹ programu Skype z drugim u¿ytkownikiem.

3. Po odebraniu po³¹czenia przez drugiego u¿ytkownika, naciœnij i przytrzymaj  , aby po³¹czyæ 
obydwu u¿ytkowników.

Oddzwanianie

Podczas po³¹czenia mo¿na skorzystaæ z funkcji oddzwaniania, aby wykonaæ drugie po³¹czenie wychodz¹ce 
lub odebraæ drugie po³¹czenie przychodz¹ce.

Uwaga:  Je¿eli u¿ywasz programu Skype, mo¿esz wykonywaæ lub odbieraæ inne po³¹czenia bez 
dodatkowych op³at. W przypadku korzystania z linii telefonicznej nale¿y nabyæ abonament na us³ugê 
po³¹czeñ oczekuj¹cych od lokalnego us³ugodawcy telefonicznego, aby móc korzystaæ z tej funkcji.

Uwaga:  Drugie po³¹czenie wychodz¹ce mo¿e byæ zrealizowane wy³¹cznie na tej samej linii, na której 
wykonywane jest obecne po³¹czenie. W trakcie realizacji po³¹czenia za pomoc¹ Skype mo¿na 
wykonaæ drugie po³¹czenie z kontaktem na liœcie Skype lub po³¹czenie SkypeOut; W trakcie realizacji 
zwyk³ego po³¹czenia telefonicznego mo¿na po³¹czyæ siê z innym numerem stacjonarnym.
16
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Drugie po³¹czenie wychodz¹ce w trakcie po³¹czenia Skype,

1. W trakcie pierwszego po³¹czenia naciœnij przycisk .
Us³yszysz ton wybierania; pierwsze po³¹czenie zostanie zawieszone.

2. Aby po³¹czyæ siê z kontaktem Skype, naciœnij przycisk , aby wyœwietliæ listê kontaktów; wybierz 

kontakt, z którym chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij przycisk .

3. Aby wykonaæ po³¹czenie SkypeOut, wprowadŸ numer, z którym chcesz siê po³¹czyæ.
4. Aby powróciæ do pierwszego po³¹czenia lub prze³¹czaæ pomiêdzy po³¹czeniami,

naciœnij przycisk .

Aby wykonaæ drugie po³¹czenie wychodz¹ce w trakcie po³¹czenia telefonicznego (uwaga: ta funkcja jest 
zale¿na od sieci),

1. W trakcie pierwszego po³¹czenia, naciœnij przycisk .
Us³yszysz ton wybierania; pierwsze po³¹czenie zostanie zawieszone.

2. Wpisz numer, z którym chcesz siê po³¹czyæ.

3. Aby prze³¹czaæ pomiêdzy dwoma po³¹czeniami telefonicznymi naciœnij przycisk .

Odbieranie drugiego po³¹czenia przychodz¹cego (uwaga: ta funkcja jest zale¿na od sieci),

1. W przypadku drugiego po³¹czenia przychodz¹cego us³yszysz sygna³ po³¹czenia oczekuj¹cego; je¿eli 
drugie po³¹czenie przychodz¹ce jest na innej linii us³yszysz specjalny sygna³ po³¹czenia 
oczekuj¹cego.

2. Je¿eli drugie przychodz¹ce po³¹czenie jest na innej linii, naciœnij przycisk , aby zakoñczyæ 
pierwsze bie¿¹ce po³¹czenie.

3. Naciœnij przycisk , aby odebraæ drugie po³¹czenie.

4. Naciœnij przycisk , aby powróciæ do pierwszego po³¹czenia lub prze³¹czaæ pomiêdzy 
po³¹czeniami, je¿eli s¹ one na tej samej linii.
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Wybieranie ³añcuchowe

Istnieje mo¿liwoœæ wybierania numerów z ksi¹¿ki telefonicznej, nawet je¿eli linia telefoniczna jest zajêta.
Nie ma limitu liczby wybieranych numerów.

1. Po podniesieniu s³uchawki przyciœnij przez 2 sekundy przycisk W DÓ£ , aby wyœwietliæ ksi¹¿kê 

telefoniczn¹.

2. Aby przewijaæ pozycje w ksi¹¿ce telefonicznej naciskaj W GÓRÊ/W DÓ£  lub naciœnij klawisz z 

numerem, aby przejœæ bezpoœrednio do wpisu zaczynaj¹cego siê od liter przypisanych temu 
klawiszowi.

3. Naciœnij OK.

Dostêp do poczty g³osowej Skype
Wystarczy kilka prostych kroków, aby za pomoc¹ telefonu uzyskaæ dostêp do poczty g³osowej Skype.

Ods³uchiwanie poczty g³osowej

W przypadku nowych wiadomoœci g³osowych, w trybie gotowoœci w górnej czêœci wyœwietlacza pojawi siê 

ikona . W przypadku braku nowych wiadomoœci w poczcie g³osowej ikona  zniknie.

1. Naciœnij przycisk .

2. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ Skype, a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ POCZTA GLOS., a nastêpnie naciœnij OK.

4. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ wiadomoœæ do ods³uchania i naciœnij .

5. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£  i wybierz ODTWORZ, aby ods³uchaæ wiadomoœæ.

Uwaga:  Aby zakoñczyæ wybieranie ³añcuchowe, po prostu przyciœnij przez 2 sekundy 

klawisz W DÓ£ .

Uwaga:Aby za³o¿yæ konto poczty g³osowej, odwiedŸ witrynê 
http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

Uwaga:  Podczas przegl¹dania listy wiadomoœci, symbol gwiazdki (*) przy wiadomoœci wskazuje, ¿e 
wiadomoœæ jest nowa.
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Usuwanie wiadomoœci g³osowych

1. Naciœnij przycisk .

2. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ Skype, a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ POCZTA GLOS., a nastêpnie naciœnij OK.

4. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ wiadomoœæ do usuniêcia, a nastêpnie naciœnij .

5. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ USUN, a nastêpnie naciœnij OK, aby potwierdziæ.

Usuwanie wszystkich wiadomoœci g³osowych

1. Naciœnij przycisk .

2. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ Skype, a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ POCZTA GLOS., a nastêpnie naciœnij OK.

4. Naciœnij , aby wejœæ w menu poczty g³osowej.

5. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ USUN WSZYST, a nastêpnie naciœnij OK.

6. Wyœwietli siê proœba o potwierdzenie; aby potwierdziæ, naciœnij OK.

Wykonywanie po³¹czeñ telefonicznych
Po³¹czenie z linii telefonicznej

1. Naciœnij , aby przejœæ na liniê; us³yszysz sygna³ telefoniczny.

2. Wpisz numer, który ma zostaæ wybrany.
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Wybieranie numeru przed po³¹czeniem
1. Wpisz numer, z którym chcesz siê po³¹czyæ. Numer pojawi siê na wyœwietlaczu.

Mo¿esz wpisaæ do 20 cyfr.

2. Naciœnij , aby wybraæ numer.

Odbieranie po³¹czeñ

W przypadku, gdy po³¹czenie przychodz¹ce pochodzi z telefonu stacjonarnego, us³yszysz melodiê telefonu 

stacjonarnego, a na wyœwietlaczu zobaczysz migaj¹cy symbol .

Je¿eli posiadasz wykupiony u swojego lokalnego us³ugodawcy telefonicznego abonament na us³ugê 
identyfikacji osoby dzwoni¹cej (caller ID), na wyœwietlaczu pojawi siê ID osoby dzwoni¹cej.

Naciœnij , aby odebraæ po³¹czenie.

Zakoñczenie po³¹czenia

Naciœniêcie  lub umieszczenie telefonu na ³adowarce zakoñczy po³¹czenie i przywróci telefon do 
stanu gotowoœci.

Szybkie wybieranie

Czêsto wybierane numery z ksi¹¿ki telefonicznej mo¿na przypisaæ klawiszom na s³uchawce. Po przypisaniu, 
naciœnij i przytrzymaj klawisz na s³uchawce w trybie gotowoœci, aby wybraæ zapisany numer. Po³¹czenie 
zostanie zrealizowane na linii stacjonarnej.

Uwaga:  Naciœnij i przytrzymaj , aby wstawiæ odstêp.

Wykonywanie po³¹czeñ telefonicznych w trakcie u¿ywania linii Skype.
Je¿eli posiadasz dwie s³uchawki, mo¿esz wykonaæ po³¹czenie telefoniczne podczas gdy druga 
s³uchawka wykorzystywana jest do po³¹czenia Skype.
Aby wykonaæ po³¹czenie telefoniczne w trakcie u¿ywania linii Skype nale¿y wykonaæ instrukcje 
przedstawione w “Wykonywanie po³¹czeñ telefonicznych”, strona 19. Je¿eli linia telefoniczna jest 
u¿ywana, us³yszysz sygna³ zajêtoœci.
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W trakcie po³¹czenia
Ustawianie g³oœnoœci s³uchawki w trakcie po³¹czenia

W trakcie po³¹czenia mo¿na regulowaæ g³oœnoœæ rozmowy. Do wyboru jest 5 poziomów g³oœnoœci.

Aby ustawiæ g³oœnoœæ w trakcie po³¹czenia:

1. Naciœnij W GÓRÊ lub W DÓ£ . Wyœwietlony zostanie bie¿¹cy poziom g³oœnoœci.

2. Aby dopasowaæ poziom g³oœnoœci, ponownie naciœnij W GÓRÊ lub W DÓ£ .

Wyciszenie mikrofonu

Je¿eli w trakcie po³¹czenia nie chcesz, aby osoba, z któr¹ rozmawiasz przez telefon s³ysza³a twoj¹ prywatn¹ 
rozmowê,

1. Naciœnij ; twój rozmówca nie mo¿e ciê us³yszeæ, jednak ty s³yszysz jego.

2. Ponownie naciœnij , aby rozmawiaæ ze swoim rozmówc¹.

Zestaw g³oœnomówi¹cy (G³oœnik)

Zestaw g³oœnomówi¹cy pozwala na swobodn¹ rozmowê bez potrzeby noszenia ze sob¹ telefonu. Mo¿na 
rozmawiaæ korzystaj¹c z g³oœnika/mikrofonu telefonu. Zestaw g³oœnomówi¹cy pozwala innym osobom 
przebywaj¹cym w pomieszczeniu na udzia³ w rozmowie, o ile nie u¿ywasz s³uchawki.

Je¿eli w czasie po³¹czenia chcesz prze³¹czyæ rozmowê na g³oœnik,

1. Naciœnij przycisk .
Mo¿esz s³yszeæ swojego rozmówcê przez g³oœnik i rozmawiaæ za pomoc¹ mikrofonu. Na wyœwietlaczu 

pojawi siê symbol .

2. Naciœnij klawisz , aby zakoñczyæ tryb g³oœnomówi¹cy.

Ustawianie g³oœnoœci g³oœnika podczas rozmowy w trybie 
g³oœnomówi¹cym

1. Po podniesieniu s³uchawki, naciœnij W GÓRÊ lub W DÓ£ . Wyœwietlony zostanie bie¿¹cy 

poziom g³oœnoœci.

2. Aby wyregulowaæ poziom g³oœnoœci ponownie naciœnij W GÓRÊ lub W DÓ£ .

Uwaga:  Oprócz regulacji g³oœnoœci s³uchawki mo¿na dostosowaæ równie¿ g³oœnoœæ w komputerze, 
aby uzyskaæ najbardziej odpowiedni poziom g³oœnoœci.
Wiêcej informacji na temat regulacji g³oœnoœci w komputerze znajdziesz w “Regulacja g³oœnoœci 
g³oœnika s³uchawki na komputerze”, strona 11.

�����
�����
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Przegl¹danie ksi¹¿ki telefonicznej
Aby przejrzeæ ksi¹¿kê telefoniczn¹,

1. Naciœnij przycisk , wybierz opcjê KSIAZKA TEL. i naciœnij przycisk OK.

2. Wybierz, która ksi¹¿ka ma byæ otwarta – OSOBISTE lub WSPOLNE – i naciœnij przycisk OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê PRZEGLADAJ i naciœnij przycisk OK.

Dodawanie wpisów do ksi¹¿ki telefonicznej
W ka¿dej pozycji mo¿na zapisaæ maksymalnie dziesiêcioznakow¹ nazwê i dwudziestocyfrowy numer.

Aby dodaæ pozycjê do ksi¹¿ki telefonicznej,

1. Naciœnij przycisk , wybierz opcjê KSIAZKA TEL. i naciœnij przycisk OK.

2. Wybierz, która ksi¹¿ka ma byæ otwarta – OSOBISTE lub WSPOLNE – i naciœnij przycisk OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê DODAJ i naciœnij przycisk OK.

4. WprowadŸ nazwê pozycji. Nazwa jest wymagana i nie mo¿e siê powtarzaæ. Aby kontynuowaæ, naciœnij 
przycisk OK.

5. WprowadŸ numer. (wymagane)

Uwaga:  Kontakty z listy kontaktów Skype nie mog¹ byæ przechowywane w ksi¹¿ce telefonicznej 
(zarówno osobistej, jak i wspólnej).
Jeœli ksi¹¿ka telefoniczna jest pe³na, zostanie wyœwietlony komunikat PELNY. Przed dodaniem 
nowych pozycji nale¿y usun¹æ stare.

Uwaga:  Jeœli chcesz wprowadziæ pauzê, naciœnij i przytrzymaj d³u¿ej przycisk .
Wprowadzenie do ksi¹¿ki telefonicznej identycznej nazwy dla dwóch ró¿nych pozycji nie jest mo¿liwe. 
W takim przypadku zostanie wyœwietlony komunikat POWTORZENIE ZAMIENIC?. Naciœnij przycisk 
OK, aby zast¹piæ istniej¹cy wpis nowym, lub naciœnij przycisk WROC, aby powróciæ do poprzedniego 
ekranu i wprowadziæ zmiany w nazwie.
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Edycja wpisu w ksi¹¿ce telefonicznej

1. Naciœnij przycisk , wybierz opcjê KSIAZKA TEL. i naciœnij przycisk OK.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz która ksi¹¿ka telefoniczna ma byæ otwarta – 

OSOBISTE lub WSPOLNE i naciœnij przycisk OK, aby kontynuowaæ.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê EDYCJA i naciœnij przycisk OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ wpis, który ma byæ edytowany lub przeprowadŸ 

wyszukiwanie wed³ug litery, a nastêpnie naciœnij przycisk OK.

5. Edycja nazwy i numeru przy u¿yciu klawiatury numerycznej. Naciœnij przycisk , aby usun¹æ znak 
lub cyfrê.

6. Naciœnij przycisk OK, aby zapisaæ zmiany.

Usuwanie wpisu z ksi¹¿ki telefonicznej

1. Naciœnij przycisk , wybierz opcjê KSIAZKA TEL. i naciœnij przycisk OK.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz która ksi¹¿ka telefoniczna ma byæ otwarta – 

OSOBISTE lub WSPOLNE i naciœnij przycisk OK, aby kontynuowaæ.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê USUN i naciœnij przycisk OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ pozycjê do usuniêcia i potwierdŸ naciskaj¹c 

przycisk OK.

5. PotwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

Wyszukiwanie pozycji w ksi¹¿ce wed³ug litery

1. Naciœnij strza³kê W DÓ£ , aby przejœæ bezpoœrednio do ksi¹¿ki telefonicznej.

2. Naciœnij przycisk z pierwsz¹ liter¹ nazwy pozycji, któr¹ chcesz znaleŸæ. Np. naciœnij raz.  jeœli 
chcesz znaleŸæ Piotra.
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Szybkie wybieranie wpisów w osobistej ksi¹¿ce 
telefonicznej
Funkcja, dziêki której mo¿liwe jest wybieranie numerów znajduj¹cych siê w osobistej ksi¹¿ce telefonicznej 
przez naciœniêcie i przytrzymanie przypisanego przycisku szybkiego wybierania. Mo¿liwe jest przypisanie 
dziewiêciu przycisków szybkiego wybierania (przyciski 1-9).

Przypisywanie przycisku szybkiego wybierania

1. Naciœnij przycisk , wybierz opcjê KSIAZKA TEL. i naciœnij przycisk OK.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz ksi¹¿kê telefoniczn¹ OSOBISTE i naciœnij przycisk 

OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê SZYBKIE WYB. i naciœnij przycisk OK.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ przycisk, do którego ma byæ przypisany numer 

i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

5. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ pozycjê, która ma byæ przypisana do 

wybranego przycisku i naciœnij przycisk OK, aby zapisaæ wybór.

Zmiana przycisku szybkiego wybierania

1. Naciœnij przycisk , wybierz opcjê KSIAZKA TEL. i naciœnij przycisk OK.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz ksi¹¿kê telefoniczn¹ OSOBISTE 

i naciœnij przycisk OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê SZYBKIE WYB. i naciœnij przycisk OK.

Wyœwietlony zostanie pierwszy przycisk szybkiego wybierania.

4. Naciœnij przycisk OK. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£  i wybierz pozycjê EDYCJA.

Naciœnij przycisk OK.

5. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£  i wybierz nowy wpis dla wybranego przycisku. Po wybraniu 

wpisu, naciœnij przycisk OK.

Uwaga:  Nie jest mo¿liwe przypisanie szybkiego wybierania do osób znajduj¹cych siê na liœcie 
kontaktów.
24



PLKsi¹¿ka telefoniczna

Usuwanie przycisku szybkiego wybierania

1. Naciœnij przycisk , wybierz opcjê KSIAZKA TEL. i naciœnij przycisk OK.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz ksi¹¿kê telefoniczn¹ OSOBISTE i naciœnij przycisk 

OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê SZYBKIE WYB. i naciœnij przycisk OK.

Wyœwietlony zostanie pierwszy przycisk szybkiego wybierania.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ przycisk szybkiego wybierania, który ma byæ 

usuniêty i naciœnij przycisk OK.

5. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê USUN i naciœnij przycisk OK.

6. Zostanie wyœwietlony komunikat POTWIERDZ?. PotwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

Wyœwietlanie iloœci dostêpnego miejsca w 
ksi¹¿ce telefonicznej
W ksi¹¿ce telefonicznej przechowywana jest informacja o zu¿ytej i dostêpnej pamiêci.

1. Naciœnij przycisk , wybierz opcjê KSIAZKA TEL. i naciœnij przycisk OK.

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz która ksi¹¿ka telefoniczna ma byæ otwarta – 

OSOBISTE lub WSPOLNE – i naciœnij przycisk OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£  i wybierz pozycjê STATUS. Po zakoñczeniu naciœnij 

przycisk OK.
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W telefonie zapisywane s¹ wszystkie po³¹czenia wychodz¹ce, przychodz¹ce i nieodebrane. Mo¿na uzyskaæ 
dostêp do listy ostatnich 15 nieodebranych, 5 przychodz¹cych i 10 wychodz¹cych po³¹czeñ. Ka¿dy 
zachowany wpis mo¿e zawieraæ nazwê o d³ugoœci do 12 znaków, numer o d³ugoœci do 20 cyfr i nazwê 
kontaktu do 32 znaków alfanumerycznych.

W przypadku po³¹czeñ przychodz¹cych i nieodebranych, zapis po³¹czenia zostanie zarejestrowany 
automatycznie tylko w przypadku posiadania u lokalnego us³ugodawcy telekomunikacyjnego abonamentu 
na us³ugê identyfikacji numeru dzwoni¹cego (caller ID). W przeciwnym wypadku, zapisane zostan¹ jedynie 
po³¹czenia Skype.

W przypadku posiadania kilku s³uchawek, ka¿da s³uchawka zawiera w³asn¹ listê po³¹czeñ.

Wyœwietlanie ID osoby dzwoni¹cej

1. Naciœnij W GÓRÊ , aby wyœwietliæ rejestr po³¹czeñ. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby 

wybraæ listê po³¹czeñ NIEODEBRANE lub ODEBRANE i naciœnij OK.

2. Przejrzyj  zarejestrowane po³¹czeñ.

3. Naciœnij , aby wyœwietliæ numer.

£¹czenie/ponowne wybieranie

1. Naciœnij W GÓRÊ , aby wyœwietliæ rejestr po³¹czeñ w trybie bezczynnoœci. Naciœnij 

W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ listê po³¹czeñ NIEODEBRANE lub ODEBRANE i naciœnij OK.

2. Przejrzyj  zarejestrowane po³¹czenia, aby wybraæ wpis.

3. Naciœnij przycisk .

Uwaga:  W przypadku po³¹czeñ przychodz¹cych, aby móc oddzwoniæ do osoby dzwoni¹cej nale¿y 
posiadaæ abonament na us³ugê identyfikacji numeru telefonu.
26



PLRejestr po³¹czeñ

Kopiowanie wpisu z rejestru po³¹czeñ do ksi¹¿ki telefonicznej

Je¿eli numery telefoniczne znajomych b¹dŸ cz³onków rodziny nie zosta³y jeszcze zapisane, mo¿na 
skopiowaæ zarejestrowane po³¹czenia, aby zapisaæ informacje kontaktowe na ich temat.

Po wyœwietleniu zarejestrowanego po³¹czenia, które chcesz zapisaæ,

1. Naciœnij przycisk .

2. Aby zapisaæ numer z rejestru po³¹czeñ w prywatnej ksi¹¿ce telefonicznej, wybierz DO OSOBISTE i 
naciœnij OK.
LUB
aby zapisaæ numer we wspólnej ksi¹¿ce telefonicznej, wybierz DO WSPOLNYCH i naciœnij OK. 

3. Podaj nazwê tego wpisu i naciœnij OK.

4. W razie potrzeby edytuj numer i naciœnij OK.
Wpis zostanie zachowany w wybranej ksi¹¿ce telefoniczne.

Usuwanie wpisu z rejestru po³¹czeñ

Mo¿na usun¹æ ka¿dy pojedynczy wpis z listy. Aby usun¹æ wpis:

1. Po wyœwietleniu wpisu naciœnij .

2. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ USUN, a nastêpnie naciœnij OK.

3. Wyœwietli siê napis POTWIERDZ?. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.

Usuwanie wszystkich wpisów z rejestru po³¹czeñ

Mo¿na usun¹æ wszystkie zapisy po³¹czeñ na raz. Aby usun¹æ wszystkie wpisy na liœcie:

1. Podczas wyœwietlenia wpisu naciœnij .

2. Naciœnij W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ USUN WSZ., a nastêpnie naciœnij OK.

3. Wyœwietli siê napis POTWIERDZ?. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.

Uwaga:  Zapisany w ksi¹¿ce telefonicznej numer w dalszym ci¹gu znajduje siê na liœcie po³¹czeñ, 
jednak wystêpuje on pod now¹ zapisan¹ nazw¹.
W ksi¹¿ce telefonicznej nie mo¿na zapisaæ kontaktów Skype, SkypeIn czy SkypeOut. 
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W telefonie zapisywanych jest 10 ostatnich wybranych numerów/kontaktów, ka¿dy o d³ugoœci do 32 
znaków alfanumerycznych. W przypadku posiadania kilku s³uchawek, ka¿da s³uchawka zawiera w³asna listê 
ponownego wybierania.

Wyœwietlanie listy ponownego wybierania

1. Naciœnij , wyœwietlony zostanie ostatni wybrany numer/kontakt.

2. Mo¿esz przejrzeæ  10 ostatnich wybranych numerów.

£¹czenie/ponowne wybieranie

1. Naciœnij W GÓRÊ , aby wyœwietliæ listê ponownego wybierania w trybie bezczynnoœci.

2. Przejrzyj  listê ponownego wybierania, aby wybraæ ¿¹dany numer.

3. Naciœnij .

Zapisywanie numeru z listy ponownego wybierania do ksi¹¿ki 
telefonicznej

Po wyœwietleniu wpisu z listy wybierania, który chcesz zapisaæ:

1. Naciœnij W GÓRÊ , aby wyœwietliæ listê ponownego wybierania w trybie bezczynnoœci.

2. Przejrzyj  listê ponownego wybierania, aby wybraæ ¿¹dany wpis.

3. Naciœnij przycisk .

4. Aby zapisaæ wpis w prywatnej ksi¹¿ce telefonicznej, wybierz DO OSOBISTE i naciœnij OK
LUB
aby zapisaæ wpis we wspólnej ksi¹¿ce telefonicznej, wybierz DO WSPOLNYCH i naciœnij OK.

5. Wpisz nazwê tego wpisu i naciœnij OK.

6. W razie potrzeby edytuj numer i naciœnij OK.

Dopasowanie do wpisu w ksi¹¿ce telefonicznej
Je¿eli wybierany numer odpowiada numerowi w ksi¹¿ce telefonicznej, zamiast numeru wyœwietlona 
zostanie nazwa z ksi¹¿ki telefonicznej.

Dopasowanie do wpisu w ksi¹¿ce telefonicznej
Je¿eli wybierany numer odpowiada numerowi w ksi¹¿ce telefonicznej, zamiast numeru wyœwietlona 
zostanie nazwa z ksi¹¿ki telefonicznej. 

Uwaga:  Zapisany w ksi¹¿ce telefonicznej wpis w dalszym ci¹gu znajduje siê na liœcie ponownego 
wybierania, jednak wystêpuje on pod now¹ zapisan¹ nazw¹.
W ksi¹¿ce telefonicznej nie mo¿na zapisaæ kontaktów Skype, SkypeIn czy SkypeOut.
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Usuwanie ostatnio wybieranych numerów

Podczas wyœwietlenia wpisu wybierania, który chcesz usun¹æ:

1. Naciœnij przycisk .

2. Wybierz USUN i naciœnij OK.

3. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.

Usuñ ca³¹ listê ponownego wybierania

Zamiast usuwaæ wpisy kolejno jeden po drugim, mo¿na skorzystaæ z opcji usuniêcia ca³ej listy wybierania.

Po wybraniu dowolnego wpisu na liœcie wybierania:

1. Naciœnij przycisk .

2. Wybierz USUN WSZYST, a nastêpnie naciœnij OK.

3. Naciœnij klawisz OK, aby potwierdziæ.
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Blokada klawiatury
Aby zapobiec przypadkowemu naciœniêciu klawiszy, klawiatura mo¿e zostaæ zablokowana.
W trakcie blokady nadal mo¿liwe jest odbieranie rozmów przychodz¹cych przez naciœniêcie 

przycisku .
W trakcie rozmowy klawiatura jest aktywna. Po zakoñczeniu rozmowy klawiatura zostaje ponownie 
zablokowana.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij i przytrzymaj przycisk . Po zablokowaniu na wyœwietlacza pojawi 

siê komunikat BLOK KLAWIAT.

2. Naciœnij ponownie i przytrzymaj przycisk , aby odblokowaæ klawiaturê.

Przywo³ywanie
Funkcja umo¿liwiaj¹ca zlokalizowanie s³uchawek.

Naciœnij przycisk  na stacji bazowej.

Wszystkie s³uchawki zarejestrowane w danej bazie wyemituj¹ przez 30 sekund dŸwiêk przywo³ywania, a na 
wyœwietlaczu pojawi siê komunikat WYWOLYWANI.

Aby zakoñczyæ przywo³ywanie:

Naciœnij przycisk  na jednej ze s³uchawek lub naciœnij ponownie przycisk  na stacji bazowej.

Wyciszenie pierwszego dzwonka przed 
identyfikacj¹ numeru
Jeœli posiadasz abonament na us³ugê identyfikacji numeru, telefon wyciszy pierwszy dzwonek przed 
przeprowadzeniem identyfikacji. Po zresetowaniu funkcja wyciszania pierwszego dzwonka zostanie 
wy³¹czona. Po pierwszej rozmowie telefon automatycznie wykryje, czy us³uga identyfikacji numeru jest 
aktywna. Jeœli tak, to po pierwszym po³¹czeniu telefon zacznie wyciszaæ pierwszy dzwonek.

Uwaga:  W razie zewnêtrznego po³¹czenia przychodz¹cego wszystkie s³uchawki wstrzymaj¹ 
przywo³ywanie i wyemituj¹ melodiê zewnêtrznego po³¹czenia.
S³uchawka nie wyemituje melodii przywo³ywania, jeœli jest wy³¹czona lub nie znajduje siê w stanie 
bezczynnoœci. Jednak wszystkie pozosta³e s³uchawki wyemituj¹ ten dŸwiêk.

Uwaga:  Po aktywacji wyciszania pierwszego dzwonka pierwszy dzwonek przed zidentyfikowaniem 
numeru bêdzie wyciszony, nawet jeœli us³uga identyfikacji zostanie wy³¹czona. Jeœli po wy³¹czeniu 
us³ugi identyfikacji chcesz wy³¹czyæ wyciszanie pierwszego dzwonka, konieczne jest chwilowe 
od³¹czenie od zasilania stacji bazowej.
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W³¹czanie/wy³¹czanie s³uchawki

Aby wy³¹czyæ telefon, naciœnij i przytrzymaj przycisk . Telefon musi byæ w stanie bezczynnoœci.

Aby w³¹czyæ telefon, naciœnij przycisk  lub umieœæ s³uchawkê na ³adowarce.

S³uchawka powinna zostaæ automatycznie w³¹czona.

Personalizacja dŸwiêków
Mo¿liwe jest przypisanie ró¿nych melodii o ró¿nym poziomie g³oœnoœci do ka¿dej s³uchawki.

Ró¿ne melodie mog¹ byæ przypisane do po³¹czeñ Skype, telefonicznych i interkomowych.

Wybieranie melodii dzwonka w s³uchawce

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij i przytrzymaj przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. OSOBIST i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê DZWONEK i naciœnij przycisk OK.

4. Wybierz rodzaj po³¹czeñ, dla których chcesz wybraæ dzwonek i naciœnij przycisk OK.

5. Wybierz po¿¹dany dzwonek i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

Wybieranie poziomu g³oœnoœci dzwonka w s³uchawce

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij i przytrzymaj przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. OSOBIST i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê DZWONEK i naciœnij przycisk OK.

4. Wybierz opcjê GLOSNOSC i naciœnij przycisk OK.

5. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby wybraæ poziom g³oœnoœci i potwierdŸ naciskaj¹c 

przycisk OK.

Skrót do w³¹czania/wy³¹czania dzwonka s³uchawki

W trybie bezczynnoœci, naciœnij i przytrzymaj , aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ dzwonek w s³uchawce.

Symbol  oznacza, ¿e dzwonek zosta³ wy³¹czony. Przy po³¹czeniach przychodz¹cych nie bêdzie 
emitowany ¿aden dŸwiêk.
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W³¹czanie/wy³¹czanie dŸwiêku klawiszy

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij i przytrzymaj przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. OSOBIST i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê DZWONEK i naciœnij przycisk OK.

4. Wybierz opcjê DZWIEK KLAW i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie ustawienie bie¿¹ce.

5. Wybierz opcjê WLACZONY lub WYLACZ i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

Zmiana nazwy s³uchawki
Istnieje mo¿liwoœæ zmiany nazwy s³uchawki. Jeœli masz wiêcej ni¿ jedn¹ s³uchawkê, ka¿dej z nich mo¿esz 
nadaæ inn¹ nazwê.

Nazwa s³uchawki mo¿e zawieraæ do dziesiêciu znaków i sk³adaæ siê z liter A-Z, cyfr 0-9 i spacji.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij i przytrzymaj przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. OSOBIST i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê NAZWA SLUCH i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlona zostanie bie¿¹ca nazwa s³uchawki.

4. Podaj nazwê s³uchawki i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

Ustawianie godziny
Po pod³¹czeniu stacji bazowej do pr¹du i do komputera oraz po uruchomieniu sterownika USB, s³uchawka 
pobierze bie¿¹c¹ godzinê z komputera.

Jednak nadal istnieje mo¿liwoœæ rêcznej zmiany zegara. Aby przeprowadziæ zmianê godziny:

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê ZEGAR/ALARM i naciœnij przycisk OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê USTAW ZEGAR i naciœnij przycisk OK.

4. Przy u¿yciu klawiszy numerycznych wprowadŸ godzinê w 24-godzinnym formacie 
i naciœnij przycisk OK.
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Ustawianie alarmu
Istnieje mo¿liwoœæ ustawienia godziny budzenia oraz dostosowania dŸwiêku alarmu.

Ustawianie godziny budzenia

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê ZEGAR/ALARM i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê USTAW ALARM i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.

4. Wybierz opcjê WLACZONY lub WYLACZ i naciœnij przycisk OK. Jeœli wybrana zostanie opcja 
WLACZONY, przejdŸ do kroku 5.

5. WprowadŸ godzinê budzenia przy u¿yciu klawiszy numerycznych i naciœnij przycisk OK.

Alarm dzwoni nie d³u¿ej ni¿ przez minutê. Naciœnij przycisk , aby wy³¹czyæ alarm.

Wybieranie melodii alarmu

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê ZEGAR/ALARM i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê DZWIEK ALARM i naciœnij przycisk OK.

4. Wybierz opcjê MELODIA i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.

5. Wybierz po¿¹dan¹ melodiê i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

Ustawianie g³oœnoœci alarmu

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê ZEGAR/ALARM i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê DZWIEK ALARM i naciœnij przycisk OK.

4. Wybierz opcjê GLOSNOSC i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.

5. Wybierz po¿¹dany poziom g³oœnoœci i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.
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W³¹czanie i wy³¹czanie automatycznego 
odbierania
Funkcja automatycznego odbierania umo¿liwia wygodne odbieranie po³¹czenia przez samo podniesienie 

s³uchawki z ko³yski lub ³adowarki. Nie trzeba naciskaæ przycisku .

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. OSOBIST i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê AUTOODPOW. i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.

4. Wybierz opcjê WLACZONY lub WYLACZ i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

Wybór jêzyka
Telefon jest oferowany z kilkoma jêzykami. Po zmianie w telefonie tej opcji, menu bêd¹ wyœwietlane w 
wybranym jêzyku.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. OSOBIST i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê JEZYK i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.

4. Wybierz po¿¹dany jêzyk i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

Wybieranie trybu dzwonienia (tonowo/pulsowo)
Tryb wybierania ma zastosowanie jedynie przy wykonywaniu po³¹czenia telefonicznego. Domyœlnym trybem 
telefonu jest wybieranie tonowe. W razie potrzeby mo¿liwa jest zmiana trybu na wybieranie pulsowe.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê TRYB WYBIER i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.

4. Wybierz opcjê TONOWE lub IMPULSOWE i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

Tymczasowe wybieranie tonowe w trybie wybierania pulsowego

Jeœli ustawione jest wybieranie w trybie tonowym, d³ugie naciœniêcie i przytrzymanie przycisku  

w³¹czy tymczasowe wybieranie tonowe. Na wyœwietlaczu zostanie wyœwietlone d. Wszystkie kolejne 
cyfry a¿ do momentu roz³¹czenia siê bêd¹ wprowadzane tonowo.
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Ustawianie kontrastu wyœwietlacza
1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. OSOBIST i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê KONTRAST i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.

4. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , aby dostosowaæ kontrast i potwierdŸ naciskaj¹c 

przycisk OK.

W³¹czanie i wy³¹czanie podœwietlania
W trakcie korzystania z telefonu wyœwietlacz LCD i klawiatura bêd¹ podœwietlane.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. OSOBIST i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê PODSWIETL i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie 
podœwietlania.

4. Wybierz opcjê WLACZONY lub WYLACZ i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

Ustawianie kodu PIN
Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny) jest wymagany, aby móc zarejestrowaæ s³uchawkê, usun¹æ j¹ i 
zresetowaæ tryb.

Kod ustawiony fabrycznie to 0000. Mo¿esz go zmieniæ na w³asny kod. Kod PIN mo¿e mieæ do oœmiu cyfr.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê ZMIANA PIN i naciœnij przycisk OK.

4. WprowadŸ aktualny kod PIN i naciœnij przycisk OK.

5. WprowadŸ nowy kod PIN i naciœnij przycisk OK.

6. WprowadŸ ponownie nowy kod PIN i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

Uwaga:  Jeœli us³yszysz dŸwiêk odrzucenia, kod PIN nie zosta³ prawid³owo ponownie wprowadzony. 
PrzejdŸ do kroków 3–7 i spróbuj ponownie.
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Przywracanie domyœlnych ustawieñ s³uchawki
Istnieje mo¿liwoœæ zresetowania wyœwietlacza, dŸwiêków i innych ustawieñ telefonu. Wiêcej informacji w 
rozdziale “Ustawienia domyœlne”, strona 41.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê RESETUJ i naciœnij przycisk OK.

4. WprowadŸ kod PIN i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.

W³¹czanie/wy³¹czanie funkcji „baby call”
Funkcja „baby call” pozwala na wybranie zaprogramowanego numeru przez naciœniêcie dowolnego 
przycisku na s³uchawce (poza przyciskiem wy³¹czenia aparatu).

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê DZIECKO i naciœnij przycisk OK. Wyœwietlone zostanie bie¿¹ce ustawienie.

4. Wybierz opcjê WLACZONY i naciœnij przycisk OK.

5. WprowadŸ lub zmieñ numer i potwierdŸ naciskaj¹c przycisk OK.Po powrocie do trybu bezczynnoœci 
wyœwietlony zostanie komunikat DZIECKO.

Aby wy³¹czyæ funkcjê „baby call”:

1. Naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê WYLACZ i naciœnij przycisk OK.

Rejestrowanie
Rejestrowanie nowej s³uchawki w stacji bazowej

W ka¿dej stacji bazowej mo¿na zarejestrowaæ do czterech s³uchawek.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê ZAREJESTRUJ i naciœnij przycisk OK.

4. Przed wprowadzeniem kodu PIN, naciœnij i przytrzymaj przez cztery sekundy  na stacji bazowej.

Uwaga:  Jeœli stacja bazowa jest pe³na, nie przejdzie ona w tryb rejestracji. Aby wyrejestrowaæ 
aktualnie zarejestrowan¹ s³uchawkê, przejdŸ do czêœci “Wyrejestrowywanie s³uchawki”, strona 37.
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Wyrejestrowywanie s³uchawki

S³uchawka mo¿e wyrejestrowaæ inn¹ s³uchawkê zarejestrowan¹ w tej samej stacji bazowej. Mo¿e równie¿ 
wyrejestrowaæ sam¹ siebie.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê USUN SLUCH. i naciœnij przycisk OK.

4. Wybierz s³uchawkê, któr¹ chcesz wyrejestrowaæ i naciœnij przycisk OK.

5. WprowadŸ kod PIN (domyœlny kod to 0000) i potwierdŸ przez naciœniêcie przycisku OK.

Wybór stacji bazowej

Jeœli s³uchawka zostanie zarejestrowana w wiêcej ni¿ jednej stacji bazowej, istnieje mo¿liwoœæ wyboru 
u¿ywanej stacji.

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê UST. ZAAWANS i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê WYBOR BAZY i naciœnij przycisk OK.

4. Wybierz stacjê bazow¹, która ma byæ u¿ywana i naciœnij przycisk OK.

Uwaga:  Zasiêg s³uchawki wynosi 250 m na zewn¹trz i 50 m wewn¹trz budynków. Jeœli w trakcie 
po³¹czenia s³uchawka znajdzie siê zbyt daleko od stacji bazowej zostanie wyœwietlony komunikat o 
utracie zasiêgu, a na wyœwietlaczu zacznie migaæ odpowiednia ikona. Nale¿y zbli¿yæ siê do stacji 
bazowej lub rozmowa zostanie przerwana.

Uwaga:  Stacje bazowe inne ni¿ Philips VOIP 321, w których s³uchawka zosta³a zarejestrowana, bêd¹ 
oznaczone jako BAZA GAP. Stacje bazowe Philips VOIP 321 przy wyborze bazy s¹ oznaczone jako 
BAZA.
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Status u¿ytkownika
Wyœwietlanie statusu u¿ytkownika

Ikony statusu Skype s¹ u¿ywane przez s³uchawkê do przedstawiania statusu on-line, jak równie¿ 
wyœwietlania statusu on-line danego kontaktu z listy kontaktów Skype. Opis ka¿dego statusu znajduje siê 
w poni¿szej tabeli.

Ustawienia statusu u¿ytkownika

Z s³uchawki mo¿liwa jest zmiana bie¿¹cego statusu Skype. Aby zmieniæ swój status on-line:

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Wybierz opcjê SKYPE i naciœnij przycisk OK.

3. Wybierz opcjê STATUS i naciœnij przycisk OK.

4. Wybierz status, który chcesz ustawiæ i zapisz go przez naciœniêcie przycisku OK.

Sprawdzanie stanu konta Skype
Przed wykonaniem po³¹czenia SkypeOut istnieje równie¿ mo¿liwoœæ sprawdzenia stanu swojego konta.

Aby sprawdziæ stan konta Skype Out:

1. W trybie bezczynnoœci naciœnij przycisk .

2. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê SKYPE i naciœnij przycisk OK.

3. Naciœnij strza³kê W GÓRÊ/W DÓ£ , wybierz pozycjê INFORMACJE i naciœnij przycisk OK.

On-line / SKYPE ME

Off-line

Zaraz wracam

Niedostêpny

Nie przeszkadzaæ

Niewidoczny

Wpis SkypeOut
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Wykonywanie po³¹czenia wewnêtrznego

Funkcja interkom umo¿liwia zadzwonienie do innej osoby znajduj¹cej siê w domu.

Aby nawi¹zaæ po³¹czenie:

1. Naciœnij przycisk .

2. Wybierz s³uchawkê, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij przycisk OK
LUB
wprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz zadzwoniæ.

Wykonywanie po³¹czenia wewnêtrznego w trakcie po³¹czenia 
zewnêtrznego 

Trwaj¹c¹ rozmowê zewnêtrzn¹ mo¿na zawiesiæ i nawi¹zaæ w tym czasie po³¹czenie (rozmowê z pytaniem) 
z inn¹ osob¹ znajduj¹c¹ siê w domu.

Aby przeprowadziæ rozmowê z pytaniem w trakcie po³¹czenia zewnêtrznego:

1. Naciœnij przycisk .

2. Wybierz s³uchawkê, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij przycisk OK
LUB
wprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz zadzwoniæ.

3. Poczekaj, a¿ zostanie odebrana druga s³uchawka.

Przenoszenie zewnêtrznego po³¹czenia na inn¹ s³uchawkê

W trakcie po³¹czenia zewnêtrznego:

1. Naciœnij przycisk .

2. Wybierz s³uchawkê, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij przycisk OK
LUB
wprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz zadzwoniæ.

3. Jeœli po³¹czenie zosta³o nawi¹zane, naciœnij przycisk  lub od³ó¿ s³uchawkê na stacjê bazow¹.
Rozmowa zewnêtrzna zosta³a przeniesiona.

Uwaga:  Aby funkcje opisywane w tym rozdziale dzia³a³y, niezbêdne s¹ co najmniej dwie s³uchawki.

Uwaga:  Jeœli druga s³uchawka nie jest dostêpna, bêdzie mo¿na us³yszeæ sygna³ zajêtoœci.

Uwaga:  Jeœli nikt nie odbiera drugiej s³uchawki, naciœnij ponownie przycisk , aby anulowaæ 
próbê i wróciæ do rozmowy zewnêtrznej.
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Wykonywanie po³¹czenia konferencyjnego

Istnieje mo¿liwoœæ zaproszenia innej s³uchawki do do³¹czenia do trwaj¹cego po³¹czenia zewnêtrznego.

W trakcie po³¹czenia zewnêtrznego:

1. Naciœnij przycisk .

2. Wybierz s³uchawkê, z któr¹ chcesz siê po³¹czyæ i naciœnij przycisk OK
LUB
wprowadŸ numer s³uchawki, na któr¹ chcesz zadzwoniæ.

3. Po odebraniu po³¹czenia z drugiej strony, przytrzymaj d³ugo przycisk .
Po³¹czenie konferencyjne zosta³o nawi¹zane.

Odbieranie po³¹czenia telefonicznego w trakcie
po³¹czenia Skype (wiele s³uchawek) 

Z pozosta³ych s³uchawek rozlegnie siê melodia telefoniczna.

Aby odebraæ po³¹czenie, naciœnij przycisk  na innej s³uchawce.

Odbieranie po³¹czenia Skype w trakcie
po³¹czenia telefonicznego (wiele s³uchawek)

Z pozosta³ych s³uchawek rozlegnie siê melodia Skype.

Aby odebraæ po³¹czenie, naciœnij przycisk  na innej s³uchawce.

Uwaga:  Jeœli którakolwiek s³uchawka zawiesi siê podczas po³¹czenia konferencyjnego, po³¹czenie 
zostanie utrzymane na drugiej s³uchawce.
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Nazwa s³uchawki: PHILIPS

Czas: 00:00

Melodia dzwonka (³¹cza telefonii stacjonarnej): Party

Melodia dzwonka (Skype): Dring

Melodia dzwonka (po³¹czenie wewnêtrzne): Party

G³oœnoœæ dzwonka: Poziom 3

Alarm: Wylacz (Wy³¹czony)

Melodia alarmu: Party

G³oœnoœæ alarmu: Poziom 3

DŸwiêk klawiszy: Wlaczony (W³¹czony)

Podœwietlenie: Wlaczony (W³¹czone)

D³ugoœæ sygna³u flash: 100 ms

Tryb wybierania: Tonowe

Kontrast: Poziom 2

Automatyczna odpowiedŸ: Wylacz (Wy³¹czona)

Jêzyk menu: Nederlands

Czas trwania pauzy: Pauza 1

Wybieranie zaprogramowanych numerów (baby call): Wylacz (Wy³¹czone)

Zaprogramowany numer (baby call number): Pusty (Brak)

Wybór stacji bazowej: Baza Autom. (Automatyczny)

Wyciszenie pierwszego sygna³u dzwonka CID: Wylacz (Wy³¹czone)

WskaŸnik wiadomoœci oczekuj¹cych: Wylacz (Wy³¹czony)

PIN systemowy: 0000

Blokada klawiatury: Wylacz (Wy³¹czona)

G³oœnoœæ s³uchawki: Œrednia

Ustawienia domyœlne



PL Rozwi¹zywanie problemów
Problemy Rozwi¹zania

Brak sygna³u wybierania po 

naciœniêciu przycisku .

• SprawdŸ, czy zasilacz i kabel telefoniczny s¹ pod³¹czone 
prawid³owo.

• SprawdŸ, czy baterie s¹ ca³kowicie na³adowane i 
prawid³owo umieszczone.

• Telefon nie dzia³a przy braku pr¹du. 

Ikona sygna³u  mruga.
• Zarejestruj s³uchawkê w stacji bazowej.
• Zbli¿ siê do stacji bazowej.

Telefon nie dzwoni. • SprawdŸ, czy zasilacz i kabel telefoniczny s¹ pod³¹czone 
prawid³owo.

• Przenieœ s³uchawkê bli¿ej stacji bazowej.
• W³¹cz dzwonek. 

Brak sygna³u dŸwiêkowego, gdy 
s³uchawka jest umieszczona na 
³adowarce.

• Zdejmij s³uchawkê ze stacji bazowej i umieœæ j¹ tam 
ponownie.

• Wyczyœæ styki ³adowania such¹ i czyst¹ szmatk¹.
• W³¹cz sygna³ dŸwiêkowy s³uchawki w menu UST. 

OSOBIST.
• Jeœli wczeœniej zosta³o wy³¹czone zasilanie s³uchawki, 

sygna³ dŸwiêkowy nie bêdzie aktywny.

Oczekuj¹ce po³¹czenie nie mo¿e byæ 
odebrane.

• Skonsultuj siê ze swoj¹ firm¹ telekomunikacyjn¹ i wybierz 
prawid³ow¹ d³ugoœæ sygna³u flash przy prze³¹czaniu na 
po³¹czenie oczekuj¹ce.

• Zakoñcz po³¹czenie bie¿¹ce i naciœnij ponownie przycisk 
TALK, aby odebraæ drugie po³¹czenie.

Ikona baterii jest pusta, chocia¿ 
s³uchawka by³a ³adowana przez 24 
godziny.

• Skontaktuj siê ze sprzedawc¹ i kup now¹ bateriê.
• SprawdŸ, czy ikona baterii przewija siê w trakcie 

³adowania.

Brak symboli na wyœwietlaczu. • Na³aduj bateriê.
• SprawdŸ, czy baterie zosta³y w³o¿one, a s³uchawka jest 

w³¹czona.

Z³a jakoœæ dŸwiêku (trzaski, echo itd.). • Umieœæ stacjê bazow¹ wy¿ej lub w innym pomieszczeniu 
albo odsuñ j¹ od innych urz¹dzeñ elektronicznych.

• Zbli¿ siê do stacji bazowej.

Nie s³ychaæ wyraŸnie drugiej strony/
g³oœnik jest zbyt cichy lub zbyt g³oœny.

• Zapoznaj siê z rozdzia³em “Regulacja g³oœnoœci g³oœnika 
s³uchawki na komputerze”, strona 11.

Przy wyœwietlaniu listy kontaktów/
statusu u¿ytkownika pojawia siê 
komunikat NIEDOST.

• SprawdŸ, czy stacja bazowa jest pod³¹czona do 
komputera.

• SprawdŸ, czy na komputerze zosta³ uruchomiony 
program Skype. Jeœli program Skype nie zosta³ 
uruchomiony przez sterownik VOIP 321, zrób to 
samodzielnie.

• SprawdŸ, czy na komputerze zosta³ uruchomiony 
sterownik VOIP 321.

• Jeœli s³uchawka znajduje siê poza zasiêgiem, zbli¿ j¹ do 
stacji bazowej.

Wykonywanie po³¹czeñ SkypeOut nie 
jest mo¿liwe.

• Przed w³aœciwym numerem do wybrania wprowadŸ 00 + 
(naciœnij i przytrzymaj przycisk 0) lub 011.

• SprawdŸ, czy stan konta jest odpowiedni.
• SprawdŸ, czy istnieje po³¹czenie miêdzy s³uchawk¹ i 

stacj¹ bazow¹.
• Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale “Wykonywanie 

po³¹czeñ SkypeOut”, strona 15.
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Jeœli powy¿sze rozwi¹zania nie pomog¹, wy³¹cz zasilanie s³uchawki i stacji bazowej oraz uruchom 
ponownie oprogramowanie komputera oraz program Skype. Poczekaj 15 minut i spróbuj ponownie.

W trakcie wykonywania po³¹czenia 
Skype s³ychaæ sygna³ zajêtoœci.

• SprawdŸ, czy program Skype i komputer zosta³y 
uruchomione i dzia³aj¹ prawid³owo.

• SprawdŸ, czy telefon zosta³ prawid³owo skonfigurowany.
• Poczekaj, a¿ druga strona po³¹czy siê z Internetem.

Problemy Rozwi¹zania
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Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
W przypadku braku zasilania, z tego urz¹dzenia nie mo¿na wykonywaæ po³¹czeñ alarmowych. Aby mo¿na 
by³o wykonywaæ po³¹czenia alarmowe udostêpniona musi byæ opcja.

Gwarancja
Informacje dotycz¹ce gwarancji, dostêpne s¹ pod adresem internetowym www.p4c.philips.com.

Zgodnoœæ
Informacje dotycz¹ce zgodnoœci, dostêpne s¹ pod adresem internetowym www.p4c.philips.com.

Œrodki bezpieczeñstwa
S³uchawka nie powinna mieæ stycznoœci z wod¹. Nie nale¿y otwieraæ s³uchawki ani stacji bazowej. Mo¿e to 
naraziæ u¿ytkownika na pora¿enie pr¹dem pod wysokim napiêciem. Styki ³adowarki lub baterii nie powinny 
mieæ stycznoœci z materia³ami przewodz¹cymi elektrycznoœæ. Nie mo¿na u¿ywaæ baterii innego typu ni¿ 
baterie dostarczone z telefonem, gdy¿ grozi to wybuchem.

Wymieñ baterie w s³uchawce

Pola elektryczne, magnetyczne i 
elektromagnetyczne ("EMF")
1. Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje wiele produktów u¿ytkowych, które podobnie jak inne 

urz¹dzenia elektroniczne zwykle mog¹ wytwarzaæ i odbieraæ sygna³y elektromagnetyczne.

2. Jedn¹ z g³ównych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich niezbêdnych œrodków 
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia zgodnoœci z odnoœnymi wymaganiami 
prawnymi oraz normami emisji EMF, obowi¹zuj¹cymi w czasie produkcji urz¹dzeñ.

3. Philips stawia sobie za cel rozwój, produkcjê i sprzeda¿ produktów niepowoduj¹cych ujemnych 
skutków dla zdrowia.

4. Firma Philips potwierdza, ¿e je¿eli produkowane przez ni¹ urz¹dzenia wykorzystywane s¹ zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem, wed³ug dostêpnych obecnie danych naukowych u¿ytkowanie ich nie stwarza 
zagro¿eñ.

5. Firma Philips odgrywa aktywn¹ rolê w opracowywaniu miêdzynarodowych norm emisji EMF i norm 
bezpieczeñstwa, co pozwala jej na przewidywanie efektów prac normalizacyjnych i ich wczesne 
wdra¿anie w produktach firmy.

OSTRZE¯ENIE!  Nie nale¿y u¿ywaæ baterii nie daj¹cych siê ponownie na³adowaæ; nale¿y u¿ywaæ 
jedynie baterii zalecanego typu, wchodz¹cych w sk³ad tego zestawu telefonicznego. W PRZYPADKU 
ZASTOSOWANIA BATERII NIEDAJ¥CYCH SIÊ PONOWNIE NA£ADOWAÆ, WYŒWIETLONY 
ZOSTANIE KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY.
44

www.p4c.philips.com
www.p4c.philips.com


PLInformacje

Dba³oœæ o œrodowisko naturalne
Nale¿y pamiêtaæ o przestrzeganiu krajowych przepisów dotycz¹cych pozbywania siê materia³ów 
opakowaniowych, zu¿ytych baterii oraz starych telefonów i w miarê mo¿liwoœci promowaæ ich utylizacjê.

Recykling i utylizacja
Instrukcje utylizacji zu¿ytych urz¹dzeñ:

Celem dyrektywy WEEE (w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego; 2002/96/WE) jest 
zapewnienie utylizacji produktów zgodnie z najlepszymi dostêpnymi technikami przetwarzania, odzysku i 
recyklingu, w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz ochrony œrodowiska naturalnego.

Produkt zosta³ wykonany z wysokiej jakoœci materia³ów i elementów, które mog¹ zostaæ poddane utylizacji 
i ponownie wykorzystane.

Nie nale¿y wyrzucaæ zu¿ytych produktów razem z typowymi odpadami gospodarstwa 
domowego.

Nale¿y zapoznaæ siê z lokalnymi przepisami dotycz¹cymi odrêbnego gromadzenia odpadów 
elektrycznych i elektronicznych oznaczonych niniejszym symbolem.

Nale¿y skorzystaæ z jednego z poni¿szych wariantów utylizacji:
1. Pozbycie siê ca³ego produktu (w tym kabli, wtyczek i dodatków) w przeznaczonych na to pojemnikach 

WEEE.

2. W przypadku zakupu podobnego produktu, oddanie starego urz¹dzenia sprzedawcy. Zgodnie z 
dyrektyw¹ WEEE, sprzedawca zobowi¹zany jest przyj¹æ zu¿yte urz¹dzenie.

Firma Philips oznakowuje swoje opakowania standardowymi symbolami, maj¹cymi na celu 
promocjê recyklingu i odpowiedni¹ utylizacjê ewentualnych odpadów.

 Firma op³aci³a sk³adkê finansow¹ na rzecz odpowiedniego krajowego systemu odzysku i recyklingu.

 Oznakowany materia³ opakowaniowy mo¿e zostaæ poddany recyklingowi.
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